MAATSCHAPPELIJKESTAGE
Zwin College Oostburg
Evaluatierapport maatschappelijke stage 2016-2017
Beoordeling van de maatschappelijke stage door de leerling

Naam leerling: ……………………………………………………….… klas ………..
Naam MaS bieder: ……………………..……………………………...
Naam MaS begeleider: ………………………………………………..
* S.v.p. aankruisen wat van toepassing is en eventueel aanvullen met korte beschrijving

1. Uitvoering van werkzaamheden
a. De afgesproken werkzaamheden heb ik als volgt uitgevoerd:
☐ goed
☐ redelijk goed
☐ matig
☐ ………………………………………………………………………….…
b. Tijdens de uitvoering van de MaS:
☐ werkte ik zelfstandig
☐ werkte ik redelijk zelfstandig
☐ had ik veel begeleiding nodig
☐ ……………………………………………………………………………
c. De afgesproken werkzaamheden deed ik:
☐ met veel plezier
☐ met plezier
☐ met gering plezier
☐ ………………………………………………………………………….…
d. Het samenwerken met de medewerkers ging:
☐ goed
☐ redelijk goed
☐ matig
☐ ………………………………………………………………………….…
e. Ik toonde:
☐ veel initiatief
☐ soms initiatief
☐ weinig initiatief
☐ ……………………………………………………………………….……
f. Mijn stiptheid was:
☐ keurig op tijd
☐ soms te laat
☐ vaak te laat
☐ …………………………………………………………………….………
g. Verzuim:
☐ geen
☐ gering
☐ vaak
☐ ………………………………………………………………………..……

z.o.z
1

2. Persoonlijk functioneren en omgang met anderen
a. Mijn persoonlijk functioneren was:
☐ vanaf het begin af aan goed
☐ ik ben gaandeweg beter gaan functioneren
☐ ik had moeite met het functioneren
☐ ………………………………………………………………………………
b. Mijn inzet:
☐ ik zette mij goed in voor anderen
☐ ik zette mij matig in voor anderen
☐ ik zette mij nauwelijks in voor anderen
☐ ………………………………………………………………………....……
c. Mijn inzicht:
☐ ik heb goed inzicht in het vrijwilligerswerk gekregen
☐ ik heb matig inzicht in het vrijwilligerswerk gekregen
☐ ik heb geen inzicht in het vrijwilligerswerk gekregen
☐ ………………………………………………………………………..……
d. Met betrekking tot collega’s:
☐ ik wist goed om te gaan en samen te werken met collega’s
☐ ik wist redelijk goed om te gaan en samen te werken met collega’s
☐ ik vond het moeilijk om samen te werken met collega’s
☐ …………………………………………………………………………..…
e. In de omgang met de deelnemers van de organisatie:
☐ kon ik goed omgaan
☐ kon ik soms goed omgaan
☐ vond ik het moeilijk om mee om te gaan
☐ ……………………………………………………………………………...
f. Ten aanzien van het vrijwilligerswerk zou ik:
☐ in de toekomst zeker weer vrijwilligerswerk willen gaan doen
☐ in de toekomst misschien weer vrijwilligerswerk willen gaan doen
☐ in de toekomst nooit meer vrijwilligerswerk willen gaan doen
☐ omdat;……………………………………………………………………

Algemene opmerkingen:
………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………….…..….
Mijn Maatschappelijke stage beoordeel ik als:

O–V–G

Naam leerling: …………………………………………………..
Datum : …………………………………..
Handtekening: …………………………………………………..

Klas ……….
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MAATSCHAPPELIJKESTAGE
Zwin College Oostburg
Evaluatierapport maatschappelijke stage 2016-2017
Beoordeling van de leerling door de MaS begeleider

Naam leerling: …………………………………………………
klas ………..
Naam MaS bieder: ……………………..……………………………....……..
Naam MaS begeleider: ………………………………………………..………
* S.v.p. aankruisen wat van toepassing is en eventueel aanvullen met korte beschrijving

3. Uitvoering van werkzaamheden:
g. Hoe heeft de leerling de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd:
☐ goed
☐ redelijk goed
☐ matig
☐ ……………………………………………………………………….…
h. Wat betreft de uitvoering gold:
☐ de leerling werkte zelfstandig
☐ de leerling werkte redelijk zelfstandig
☐ de leerling had veel begeleiding nodig
☐ ……………………………………………………………….…………
i.

De leerling verrichtte de werkzaamheden:
☐ met veel plezier
☐ met plezier
☐ met gering plezier
☐ ……………………………………………………………………….…

j.

Hoe werkte de leerling samen?
☐ goed
☐ redelijk goed
☐ matig
☐ ……………………………………………………………..…….….…

k. De leerling toonde:
☐ veel initiatief
☐ soms initiatief
☐ weinig initiatief
☐ …………………………………………………………………………
l.

Stiptheid:
☐ keurig op tijd
☐ soms te laat
☐ vaak te laat
☐ ……………………………………………………………..….………

g. Verzuim:
☐ geen
☐ gering
☐ vaak
☐ ……………………………………………………………..…………
z.o.z.
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4. Persoonlijk functioneren en omgang met anderen:
a. De leerling:
☐ functioneerde vanaf het begin af aan goed
☐ is gaandeweg beter gaan functioneren
☐ is nauwelijks beter gaan functioneren
☐ ………………………………………………………………………
b. De leerling:
☐ zette zich goed in voor anderen
☐ zette zich matig in voor anderen
☐ zette zich nauwelijks in voor anderen
☐ ………………………………………………………………………
c. De leerling:
☐ kreeg goed inzicht in het vrijwilligerswerk
☐ kreeg matig inzicht in het vrijwilligerswerk
☐ kreeg geen inzicht in het vrijwilligerswerk
☐ …………………………………………………………..…………
d. Met betrekking tot collega’s:
☐ wist de leerling zijn/haar houding te bepalen
☐ was de leerling stil en teruggetrokken
☐ wist de leerling zijn/haar houding moeilijk te bepalen
☐ ……………………………………………………………..………
e. In de omgang met mensen voor wie gewerkt werd:
☐ toonde de leerling een juiste houding
☐ toonde de leerling gaandeweg een juiste houding
☐ vond de leerling het moeilijk een juiste houding te bepalen
☐ ……………………………………………………………………....
f. Ten aanzien van het organiseren:
☐ was de leerling erg alert
☐ was de leerling redelijk alert
☐ was de leerling niet alert
☐ ………………………………………………………………………

3. Algemene opmerkingen:
…………………………………………………………………………….……...
……………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………….…..….
Beoordeling voor de MaS n.a.v. bovenstaande evaluatie:

O–V–G

Naam begeleiding : ……………………………………………………...……..
Datum : ………………………….
Handtekening: …………………………………………..……………..
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